Sociale zekerheid

zorgt voor minder zorgen

De sociale zekerheid krijgt al jaren kritiek. Het ACV vecht voor het behoud en de versterking
ervan. De pandemie heeft gelukkig velen de ogen geopend. Onze gezondheidszorg, de
werkloosheids- en de ziekteverzekering hebben een totale instorting van onze samenleving en
economie kunnen voorkomen. Maar we zijn niet naïef. De solidariteit dreigt al snel opnieuw
plaats te maken voor blinde besparingsijver.

Daarom vragen we:

1. Herfinanciering van de sociale zekerheid:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Meer dan 100.000 extra jobs, in normale statuten, met de gewone sociale bijdragen.
Meer inkomsten uit de sociale bijdragen (door de herziening van de wet van 1996 over de
loonmarge, en een écht werkgelegenheidsbeleid),
een structureel hogere overheidsdotatie die de sociale noden volgt;
een stop van nieuwe bijdrageverminderingen, en voor bestaande verminderingen een
volledige compensatie via de alternatieve financiering.
het herstel van de evenwichtsdotatie, op structurele wijze.
Het is onaanvaardbaar dat de gezondheidszorg, waar bijna de hele bevolking van geniet,
grotendeels gefinancierd blijft door bijdragen of belastingen van loontrekkenden. Het is
logisch dat de inkomsten uit kapitaal meer bijdragen. Een algemene bijdrage op roerende
inkomsten (ABRI) moet de financiering versterken.
Er moet paal en perk worden gesteld aan de vervanging van gewone arbeidsstatuten en
loonvoordelen door statuten en voordelen die aan de gewone bijdragen ontsnappen.
De inkomensvallen moeten worden weggewerkt: wat is de zin van brutoverhogingen als de
werknemers met een laag loon daar te weinig van overhouden doordat ze allerlei
inkomensgebonden voordelen verliezen?
De strijd tegen loon- en bijdragefraude en tegen schijnzelfstandigheid moet sterker.
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2. De uitkeringen moeten beter:
•
•
•

De budgetten voor de welvaartsvastheid van de uitkeringen moeten voor 100% worden
ingezet.
De minimumuitkeringen moeten minstens 10% boven de Europese armoedenorm. Ook voor
de 6 eerste maanden ziekte moet er zo’n minimum komen.
Ook de maximumuitkeringen moeten omhoog, om een al te groot verlies van beschikbaar
inkomen te vermijden.

3. De gezondheidszorg moet verder worden uitgebouwd, met
investeringen in het zorgpersoneel.
Om een echt antwoord te bieden aan de noden, de vergrijzing én om ons te wapenen tegen
nieuwe epidemieën.

4. De sociale zekerheid moet jongeren bij de start van de
loopbaan sterker ondersteunen. Oudere werknemers moeten
kunnen rekenen op een gezond eindeloopbaanbeleid.
Mogelijkheden van deeltijdwerk vanaf 55, SWT; brugpensioen of vervroegd pensioen vanaf 60
(58 bij medische problemen); wettelijk pensioen vanaf 65. Ook moet de uitkeringshoogte
worden aangepast aan de gezins- en samenlevingsvormen, met bijzondere aandacht voor
alleenstaande ouders.

5. De beste sociale zekerheid is er een met een zo breed
mogelijke solidariteit. Een splitsing via een zoveelste
staatshervorming is dus een slecht idee.
Er is meer coördinatie nodig voor alle bevoegdheden die al aan de Gewesten en
Gemeenschappen zijn overgedragen. Ook de internationale solidariteit moet sterker, met
wereldwijde minimumnormen voor de sociale zekerheid.
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